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 ناصر صبحی
« 2میلیون و 800هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد».
اینجملهمتعلقبهدبیرکلستادمبارزهباموادمخدرکشور
است .اگر جمعیت کشور را 80میلیون نفر در نظر بگیریم،
میتوانگفتبهطورمتوسطدرایرانتقریباازهر 80نفر3،
نفرمعتادهستند.بااینوجودبنابهاظهاراتفرماندهنیروی
انتظامی سیرجان ،این رقم در شهرستان سیرجان تقریبا
معادل یک معتاد به ازای هر 100نفر است .البته سرهنگ
محمدرضاایراننژادتاکیددارداینآماررابراساسحدسیات
خود میگوید .او در گفتوگوی اختصاصی که با پاسارگاد
به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر انجام داد ،از روند
کاهشیمصرفموادمخدرسخنمیگویدوبرایاثباتاین
امر به تجربیات و مشاهدات خود استناد میکند .ایراننژاد
سیاستهایفعلیمبارزهباورودوتولیدموادمخدررامثبت
ارزیابیکردهوآمارکشفیاتسالگذشتهنیرویانتظامیدر
سیرجان را شاهد میآورد .کشف بیش از ۳تن و ۶۰۰کیلو
شامل  3تن و  200کیلو تریاک ۸۳۵ ،کیلوگرم حشیش،
 95کیلوگرمشیشهوباقیکشفیاتشاملسایرموادمخدر،
اجرای تعداد 241مورد ایست بازرسی(شامل بازرسیهای
مقطعی،حضوردرمحورهاوکمین)براساسسیاستعدم
ورود موادمخدر ،بازرسی 702منزل براساس طرح مبارزه با
خردهفروشان با کشف  463مورد از موادمخدر (نزدیک به
پنج کشف در هر هفت بازرسی) ،پلمپ  86مورد از اماکن
فروشموادمخدر(منزلیامغازه)،پاکسازی 51نقطهازنقاط
آلوده و جرمخیز شهر و کشف 280کیلو انواع مواد مخدر به
صورت خرد (از مثقال تا کیلو) ،اجرای طرحهای دستگیری
موادفروشان،جمعآوری 260معتادمتجاهروطرحبازرسی
ازمغازههاییکهمتادونمیفروشند.
ایراننژاد تاکید دارد تمام این عملیاتها بدون
کوچکترین خسارت جانی برای مردم یا ماموران به
دست آمده است .وی از ادامه این روند در سال جاری خبر
میدهد .حضور پررنگ ماموران با لباس فرم یا شخصی در
پارکها،امضایتفاهمنامهبابسیج،اجتماعیکردنمبارزه
با مواد مخدر و برنامهریزی و سرمایهگذاری در جوامع
هدف با تمرکز بر مدارس و همکاری با اصناف نیز از جمله
سیاستهای سال جاری پلیس جهت مبارزه با مواد مخدر
است .گفتوگو با سرهنگ ایراننژاد صبح شنبه در دفتر او
و با حضور رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ،رییس پلیس
امنیت و دو تن از افسران معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
صورتگرفت.
طبقآماریکهارایهدادید،درموردطرحبازرسی
منازلتقریباازهرهفتبازرسی،پنجموردموفقبوده.
دلیلعدمموفقیتباقیمواردچیست؟
درست است که تعدادی از این بازرسیها منفی بوده ولی
آنها هم طبق اطالعات و مستندات یا اخبار مردمی انجام شده
است .چون خیل ی از موادفروشان به وسایلی مثل دوربین یا
تجهیزاتبازدارندهمجهزهستند،کارسختمیشود.اینطور
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فضای مجازی باعث کاهش اعتیاد شده است
 موافق اعدام کلهگندههای قاچاق موادمخدر هستم
 شاید یکی دو تا نیروی فاسد در مجموعه وجود داشته باشد ولی این را نمیتوانیم به کل مجموعهی خدمتگزار ،تعمیم بدهیم

عکس :پاسارگاد

نبودهکهاشتباهشدهباشد.اینهاقبلازرسیدنمامورانموادی
را که دارند در توالت یا سنگ روشویی میریزند و معدوم
میکنند .همین هفته گذشته چیزی نزدیک به  ۳۰۰کیلو
کشف مواد داشتیم ،تعدادی از منازلی که در امر خردهفروشی
فعالیتمیکردندرابازرسیکردیم.چهارنفررادستگیرکردیم
کهبیشاز ۳۰۰بوتهخشخاشوشاهدانهراکشتکردهبودند.
 به نظر شما سیاستهای برخورد و مجازات با
معتادانتابهحالموفقبودهاست؟
مجازات در این حدی که االن جمهوری اسالمی انجام
میدهد ،نسبت به جاهای دیگر خوب بوده است .نمیتوانیم
توقع داشته باشیم برخوردها شدیدتر شود .چون جوامع
بی نالمللی نسبت به خیلی موضوعات و مجازاتها واکنش
نشان دادند و ایران مجبور است تبعیت کند .متأسفانه جوامع
جهانی ما را متهم میکنند و سریع انگ سیاسی م یزنند که
اینها چنین و چنان هستند .اما باید توجه داشته باشیم ما
در مسیر اصلی ترانزیت موادمخدر قرار داریم .در همسایگی
کشوری هستیم که اولین تولیدکننده و صادرکننده مواد
است .با این وجود  ۷۵تا  ۷۶درصد کشف مواد در ایران

است .قاچاقچیان ،کشور ایران را به عنوان یک مسیر عبور به
کشورهایدیگرانتخابکردهاند.
شمابامجازاتاعدامموافقید؟
شخصاًنه.فقطبامواردیموافقمکهقانونمشخصکرده.
برایافرادیکهسابقهداشتهباشند،فعالیتشانمسلحانهباشد،
به صورت باند باشند و این کار را تکرار کنند ،قانون مجازات
اعدامراتعیینکردهوماهمبایدتابعیتکنیموهمقبولداریم.
بهنظرشمامجازاتاعدامبازدارندهبوده؟
بل .ه
پسمعتقدیدبایدادامهداشتهباشد؟
بله.نبایدبگوییمچرااینقدرمجازاتو اینقدراعدامهست
ولی باز افراد میروند سراغ قاچاق .قاچاق کاری است که
یکسری از افراد به عنوان حرفهی درآمدزا روی آن حساب
میکنند .شاید االن گفته شود که اگر موادمخدر را آزاد کنند،
یقیناًمردمکمتراستفادهمیکنندامااینطورنیست.
 کشفیات شما در سه ماهه اول امسال نسبت به
سهماههاولسالگذشتهبیشترشدهیاکمتر؟
تقریباًیکمقدارکاهشداشتهاست.

سهماهاولامسالچقدرکشفیاتداشتید؟
رجاییپور؛ رییس پلیس مبارزه با موادمخدر :یک تن و
۲۶۲کیلو.
 پس بیشتر شده چون گفتید سال گذشته ۳
تن و ۶۰۰کیلوگرم در ۱۲ماه کشف داشتید .امسال در
سه ماه یک تن و 262کیلو کشف شده که اگر در چهار
ضربکنیم،نزدیکپنجتنمیشود.
رجاییپور :نه .در همه فصلها تردد مواد یکسان نیست.
متغیر است و بسته به فصل برداشت ،میزان واردات موادمخدر
تفاوت دارد .یعنی در فصول بعدی ،با کاهش واردات مواد و
بهطبعکاهشکشفروبهروخواهیمبود.
پسآمارسالیانهروبهکاهشاست؟
رجاییپور :بله .متفاوت است و بستگی به قیمت و
مسیرهایترددموادمخدردارد.
ایراننژاد:البتهاینرابگویمکهدربحثموادمخدر،مبارزهاز
مرزشروعمیشود.هرچهآنجامبارزهشدیدترباشد،دراینجا
ماباکاهشکشفمواجهیم.ازطرفیسیرجانچندمینبخش
مبارزه با موادمخدر است .یعنی مثال از مرز بگیر تا شهرهای

دیدار شهردار سیرجان با رییس جدید دادگستری
رضا سروشنیا شهردار سیرجان
صبح دیروز به همراه رییس و تنی چند
از اعضای شورای شهر سیرجان ،با
رییس جدید دادگستری و حوزه قضایی
شهرستان سیرجان دیدار و گفتوگو
کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،در این
دیدار شهردار سیرجان ضمن تبریک
انتصاب رییس دادگستری و همچنین
فرا رسیدن هفته قوه قضاییه به تبیین
ارزشهای انقالب پرداخت و گفت:
شهرداری نهادی مردمی و کار آن
خدماترسانی به شهروندان است.

شهر سیرجان با بیان برخی مشکالت
موجود تصریح کرد :امیدواریم با ارتباط
و تعامل بیشتر بتوانیم در راستای جلب
رضایت شهروندان ،مشکالت موجود را
برطرف کنیم.
در ادامه همچنین یداهلل سپهری
رییس دادگستری سیرجان با اشاره به
ایجاد تعامل بیشتر بدون جانبداری در

راستای احقاق حقوق و جلب رضایت
شهروندان افزود :دستگاه قضا در جامعه
از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار
است و این مجموعه موجب ایجاد آرامش
و آسایش در جامعه میشود و در این
راستا برای تعامل بیشتر با مجموعه
شهرداری و شورا نهایت همکاری را
خواهد داشت.

وی با اشاره به گستردگی و توسعه
روزافزون شهر سیرجان و افزایش
جمعیت و سرانه جمعیتی و شهری،
خواستار تعامل هرچه بیشتر حوزهی
قضایی شهرستان با مدیریت شهری شد.
دیدار
این
در
همچنین
محمداسماعیل خواجویی رییس شورای
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ت وحــش و طبیعتگــردی کلــوک
تاســیس شــرکت ســهامی خــاص حیــا 
پاریــز در تاریــخ  1398/03/25بــه شــماره ثبــت  4648بــه شناســه
ملــی  14008392275ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه
خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت - :تکثیــر و پــرورش گونههــای حیــات وحــش مدیریــت
و حفاظــت و بهرهبــرداری از حیــات وحــش پژوهــش در زمینــه حفاظــت و
تکثیــر حیــات وحــش برگــزاری دورههــا و کارگاههــای آموزشــی و ارایــه
آموزشهــای محیطزیســتی در زمینــه حیــات وحــش اجــرای برنامههــای
اکوتوریســم بــه ویــژه در زمینــه حیــات وحــش ،تماشــای حیــات وحــش،
ســافاری و شــکار تولیــد و تامیــن مولــد بــرای ســایر ســایتهای تکثیــر
و پــرورش حیــات وحــش کشــور بازرگانــی محصــوالت و فرآوردههــای
حیــات وحش(گوشــت ،پوســت ،تاکسـیدرمی ،شــاخ و  )...اجــرا و نظــارت
بــر طرحهــای تکثیــر و پــرورش و قرقهــای حیــات وحــش زیــر نظــر
ســازمان حفاظــت محیطزیســت درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای
الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخش مرکزی ،شــهر
ســیرجان ،پلیــس راه قدیــم ،بلــوار ولیعصــر ،خیابــان نرجســیه ،پــاک
 ،43طبقــه همکــف کدپســتی 7815873577
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  140000000ریال

نقدی منقســم به  1400ســهم  100000ریالی تعداد  1400ســهم آن
بــا نــام عــادی مبلــغ  140000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی شــماره  6706مــورخ  1398/03/11نــزد بانــک قرضالحســنه
رســالت شــعبه شــهید نصیــری بــا کــد  314پرداخــت گردیده اســت
اعضــای هیئتمدیــره آقــای محمدحســین ایراننژادپاریــزی بــه
شــماره ملــی  3070656961و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای محمدعلــی ایراننژادپاریــزی بــه شــماره ملــی
 3070676103و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای یحیــی ایراننژادپاریــزی بــه شــماره ملــی  3071143575و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای اکبــر بادیهنشــین بــه شــماره ملــی 3071629230
و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای محســن
بادیهنشــین بــه شــماره ملــی  3071672624و بــه ســمت عضــو
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضــاء نایبرییــس
هیئتمدیــره آقــای اکبــر بادیهنشــین و مدیرعامــل شــرکت آقــای یحیـی
ایراننــژاد همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد .کلیــه نامههــای
عــادی و اداری بــا امضــای مدیرعامــل شــرکت آقــای یحیــی ایراننــژاد
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص گهــر دژ آرکا درتاریــخ  1398/03/22بــه
شــماره ثبــت  4646بــه شناســه ملــی  14008388787ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهی
میگــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــور پیمانــکاری عمرانــی و ابنیــه-
ساختمانســازی ،شهرکســازی ،راهســازی ،جادهســازی ،جدولکشــی،
پلســازی ،پیادهروســازی ،فضــای ســبز ،نقشهکشــی ،نقشــهبرداری-
ســاخت ،اجــراء و نظــارت واحدهــای مســکونی اداری و تجــاری -انجــام کلیــه
خدمــات عمومــی -تنظیــف ســاختمانهای اداری ،مســکونی ،تجــاری -انجــام
کلیــه امــور مربــوط بــه تاسیســات (آب ،بــرق ،گاز ،مخابــرات ،فاضــاب) -خرید
و فــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانــی ،صــادرات و واردات کلیــه کاالهــای

مجــاز بازرگانــی -خاکبــرداری ،گودبــرداری ،باطلهبرداری ،اکتشــاف ،اســتخراج،
بهرهبــرداری از معــادن روبــاز و زیرزمینــی ،حملونقــل مــواد معدنــی در
محــدوده معــدن -شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی-
تامیــن نیــروی انســانی شــرکت در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش مرکــزی ،شــهر
نجفشــهر ،نجفشــهر ،خیابــان شــهید علیاکبــر رضوینســب ،کوچــه شــهید
اکــرم بهاءالدینــی ،پــاک  ،0طبقــه اول کدپســتی 7815115749
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی
منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام

سیستانوبلوچستانوشهرهایقبلازسیرجانکشفوجود
داردوفقطبهسیرجانخالصهنمیشود.
 طبق آمار کشوری ،کشفیات افزایش داشته اما
درعینحال،طبقهمانآمارتعدادمعتادانهمافزایش
داشته .میتوانیم نتیجه بگیریم که در حقیقت میزان
وارداتموادافزایشداشتهومیانگینکشفبهواردات
کمترهمشده؟
نه!مناحساسمیکنمدرصدافرادمعتادکاهشپیداکرده
است .شما میتوانید بر اساس نسل این را بسنجید .در نسلی
کهاالنبایداعتیادالگوییداشتهباشیم،ایننسبتکماست.
منظورتانچهردهسنیاست؟
قاعدتاً بین ۱۵تا ۳۰سال.
اماطبقآمارها،تنهاتفاوتایننسلبانسلقبلی
ایناستکهازموادسنتیبهطرفصنعتیرفتهاندو...
نه ،در این حد هم نیست .اگر هم مصرف صنعتی داشته
باشند ،خیلی کم است .شاید شما اعتیاد به سیگار را بیشتر
در این نسل ببینید ولی در مواد نیست .ما میتوانیم برای
شهرستان یک حدی را حساب کنیم که آیا هر ساله از این

شاخص باالتر میرود یا پایینتر میآید .من حدس م یزنم
پایینترمیآید.
شماآماریدارید؟
نه ،آمار معتادان را نداریم ولی براساس آنچه که خودمان
بررسی کردهایم ،میبینیم اعتیاد افراد جوانی که مد نظرمان
هستند (بین  ۱۵تا  ۳۰سال) پایین آمده .درحالحاضر
گرایششان روی بحث فضای مجازی و سرگرمیهای دیگر
رفته.یعنییکسریافرادناخواستهگرفتاراعتیادمیشدندولی
االن گرایش این افراد که قبال به موادمخدر بود ،به فاز دیگری
رفته و از موادمخدر فاصله گرفت هاند .البته این فاصله گرفتن
دالیل زیادی میتواند داشته باشد که یکی از آنها موردی
استکهگفتم.
 برخی از کارشناسان کشوری معتقدند
سیاستهای مبارزه با مصرف مواد مخدر شکست
خوردهامابهنظرمیآیدشماباایشانمخالفهستید.
آنهایی که این حرفها را م یزنند در بحث مبارزه کار
نکردهاند؛ دو تا کتاب خواندهاند و بر اساس دانستنیهایی که
داشتند ،حرف م یزنند .ولی ما با خود افراد و معتادان سر و کار
داریم .بنابراین من خودم شخصا این نظر را قبول ندارم.
 به نظر شما قوانین فعلی برخورد با موادمخدر
کاملوجامعاست؟
قانون را قوهی مقننه میگذارد .یقیناً کارشناسهایی
هستند و از ایشان و سایر سازمانها و نهادها هم کمک
میگیرند .ولی این که بگوییم صرفا با برخورد میشود مشکل
رااصالحکرد،درستنیست.نظرمنرویبرخوردهایسخت
نیست .ما باید به ملت آموزش بدهیم .باید از مردم بخواهیم و
بفهمانیمکهمصرفموادچهمضراتیدرپیدارد.
 اما چند دقیقه پیش گفتید که طرفدار مجازات
اعدامهستید.
آنکهواقعاًجایخودرادارد.ببینیدبحثاعدامصرفاًبرای
فردیاستکهبهصورتمسلحانهیاباندیاقداممیکند.برخی
افراد سابق هدار هستند و باید با آنها برخورد شود .ولی اینکه آیا
قانون نوشته شده ،با وضعیت فعلی کشور همخوانی دارد یا
نه؟ من میگویم در همین حد خوب است .حاال اگر بخواهند
قوانینراسختترکنند،بازهمماموافقیمولیبایدسختگیری
شاملآنآدمکلهگندهباالییباشدنهچهارتابدبختکهطعمه
شدهاند و کلهگندهها در پناه این بیچارگان هر کاری دلشان
میخواهدمیکنند.

 برآورد تعداد معتادان در سیرجان چه میزان
است؟
شما خودتان بگویید! من از شما میپرسم توی شهر که
میرویدوازاینجمعیتیکهمیبینید،چنددرصدشانمعتاد
هستند؟ اگر اعتیاد کلی را بخواهیم حساب کنیم ،خیلی کم
است.
منظورازاعتیادکلیچیست؟
رجاییپور:یعنیطرفسهوعدهراهمبخواهدموادمصرف
کن .د
ایراننژاد :ما یک سری افرادی داریم که نمیشود به آنها
معتادگفت،اینهاتفننیمصرفمیکنند.ولیخُ بمابینصد
نفر،شایدشمایکنفرمعتادتویشهرببینید.
 طبق آماری که دادید و گفتید  702خانه در
سیرجان موادفروش بودهاند و طبیعتا اینها درآمد
داشتهاند،فکرنمیکنیدآمارمعتادانباالترباشد؟
ش مواد مخدر بودند .این  ۷۰۰تا خانه،
اینها خردهفرو 
اینگونه است که ممکن است یک نفر چهار خانه در جاهای
مختلف شهر برای مدیریت فروش یا تغییر مکان (در صورت
کشفمکانقبلی)داشتهباشد.مثالبعضیاوقاتمکانفروش،
توی فالن خیابان است ،میبینی مأمورها ریختند توی خان ه و
مکانلومیرود.فروشندهاصلیبالفاصلهمیآیددرخانهبعدی
که دارد و دوباره کارش را ادامه میدهد .یعنی چند خانه در
مناطقیکهاجارهاشباالنباشدمیگیردتاجایگزینمکانهای
لو رفته کند .بر اساس چیزی که خود ما داریم میگوییم ،به
طور مثال ما ۲۲۰معتاد را در طول سال دستگیر کردیم۳۲۰.
هزار نفر جمعیت شهرستان است .میشود چند درصد؟ این
آمار را نمیتوان دقیق گفت .شما فرض کنید که از هر صد نفر
یکنفرمعتاداست.اگربخواهیمخیلیدستمانراباالبگیریم،
کونیم درصد که آن را هم من میگویم
شاید بشود گفت ی 
نیست.ببین!ماتفننیزیادداریمونمیتوانیممنکرباشیم.ولی
نمیشودبهاینهامعتادگفت.
 گفتید قیمت مواد در مصرف مواد تاثیر دارد.
گویاقیمتشیشهکاهشپیداکردهولیقیمتتریاک،
هرویینوحشیشباالرفتهاست.
رجاییپور :قیمت شیشه کاهش پیدا کرده چون قبال
داخل ایران تولید میشد و بنابر برخی فاکتورها از جمله تهیه
پیشسازهایشیشهوهزینهها ،قیمتگذاریداخلیباالبود.
ولیاالنشیشهمانندتریاکداردازافغانستان،پاکستانوهند

اختصاص یک دستگاه اتوبوس خط واحد به زندان سیرجان
مدیرعامل سازمان حملونقل بار و
مسافر شهرداری سیرجان از اختصاص
یک دستگاه اتوبوس خط واحد به
زندان سیرجان خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،رضا
یوسفی افزود :در راستای اجرای نقش
مسئولیتهای اجتماعی و با توجه به
مصوبه شورای اسالمی شهر سیرجان،
یک دستگاه اتوبوس خط واحد با
اعتباری بالغ بر  700میلیون ریال
بهسازی و تعمیر شد و در اختیار زندان
سیرجان قرار گرفت.

امام زمان(عج):
پیوسته به یاد شما هستیم
*عطر خوش یار*
قرائت زیارت آل یاسین،
سخنرانی و برگزاری نماز
جماعت مغرب و عشا
هر غروب جمعه پارک هادی
اختیاراتمدیرعامل:
طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمــد خوشبیــن بــه شــماره ملــی
 3070733158بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
آقــای علــی ایراننژادپاریــزی بــه شــماره ملــی  3071416512بــه ســمت
بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن
گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()509508
عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره
 2004/98/112مــورخ  1398/03/13نــزد بانــک پاســارگاد شــعبه
ســیرجان بــا کــد  2004پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئتمدیــره آقــای
محســن پورشــاه نظــری بــه شــماره ملــی  3060129517و بــه ســمت رییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای محمــد حاجاکبــری بــه شــماره ملــی
 3071187114و بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال
آقــای محمدصــادق صفینــژاد بــه شــماره ملــی 3130977831و بــه ســمت
عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2
ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیه اوراق و اســناد بهــادار و تعهدآور شــرکت از قبیل
چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای

عــادی و اداری بــا امضــای رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
اختیــارات مدیــر عامـل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای محمــد ضیغمــی بــه
شــماره ملــی  3071003676بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــه مــدت یــک
ســال مالــی آقــای مجیــد پورمحسنینســب بــه شــماره ملــی 3071017103
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی
روزنامهکثیراالنتشارپاسارگادجهتدرجآگهیهایشرکتتعیینگردید.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()505414
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وارد ایران میشود .روی این لحاظ قیمتش کاهش دارد.
 پس واردات شیشه باعث کاهش قیمت آن
شده؟
رجاییپور:بله،البتهخلوصجنسهمرویقیمتاثردارد.
وقتی که میخواهند قیمت جنس را کاهش دهند ،میآیند
ناخالصی قاطیاش میکنند .بنابراین یک سری از دالیل
کاهش قیمت ،ناخالصی است که هم در تریاک وجود دارد
و هم بقیه موادمخدر .طرف فقط دنبال کسب منفعت است
و کاری ندارد که از این راه چه افرادی دچار چه بیماریهای
بالعالجیمیشوند.
صع 
 اطالع دارید سود ساالنه تجارت مواد مخدر در
سیرجانچقدراست؟
نه ،اما ببینید! اصال بحث تجارت موادمخدر یک نوع
پولشوییاست.آمارشراهیچکسندارد.تویبحثموادمخدر
هیچکس نمیتواند آمار درستی بدهد چون پول و سود مواد
واردکانالپولشوییمیشودوغیرقابلتخمیناست.قاچاقچی
موادمخدر از پولی که به دست میآورد مستقیما استفاده
نمیکند یا وارد حساب بانکی نمیکند .این را میبرد در یک
فاز کاری (مجاز) دیگر و از طریق آن کار ،پولشویی میکند.
گفتیدسالگذشته 3تنو 600کیلوکشفمواد
داشتید.ارزشمالیاینکشفیاتچهمیزاناست؟
(با خنده) :شما االن بروید توی شهر و قیمت بگیرید!
رجاییپور :در کشف مواد ارزش مالی برای نیروی انتظامی
موضوعیتندارد.
ایراننژاد :موادتحویل اداره بهداشت میشود و میرود برای
داروسازی و کارهای دیگر .بخش زیادی را هم که خودتان
دیدهاید،امحامیشود.
ایراننژاد:االنتویبازارقیمتموادکیلوییچنداست؟!
رجاییپور:دومیلیونوچهارصدهزارتومان(.قیمتتریاک)
ایراننژاد:براساسکیلوییبالغبرحداقل ۲میلیونتومان،
ب در میزان کشفیات ما کنید و ببینید چه مبلغی
شما ضر 
درمیآید.
 یکی از مباحث مهم در اعتیاد ،بحث
زیرساختهای ترک مصرف مواد و از جمله کمپ ماده
 16است .ما شنیدهایم برخی مسئوالن شهرستان
مخالف وجود این کمپ در سیرجان هستند چون
معتقدند شهرهای اطراف معتادانشان را راهی
سیرجانمیکنند.

رجاییپور :نه ،اتفاقا مسئوالن دنبال این کار هستند.
بهزیستی دنبال این کمپ است .ما هم میخواهیم این کمپ
تاسیسشود.
 در سیرجان سالی چند مورد فوت بر اثر مصرف
موادرخمیدهد؟
به هر حال فوت بر اثر سوءمصرف مواد داریم .یعنی افرادی
کهبهدلیلمصرفمواددچاربیماریهاییمثلسرطانشدهاند.
معتاد تزریقی هم که فوت کند ،داریم و منکرش نیستیم .این
فوتها به دلیل سوءمصرف و درصد ناخالصی باالی مواد است.
شماقبولکنوبنویسکهسوءمصرفموادباالست.اینچیزها
را آزمایشگاه نشان میدهد .در بحث مصرف متادون افرادی
داریمکهفوتمیشوندچونمتادونهاهمقالبیشدهاند.
اطالع دارید آنهایی که سال گذشته فوت شدند
چهتعدادهستند؟
نه .آمار دقیقش را ندارم.
 براساس آماری که آموزش و پرورش کشور داده،
مصرف ماده مخدر گل در بین دانشآموزان شیوع
زیادیداشته.درسیرجاناوضاعچگونهاست؟
اینها اسمهایی است که متاسفانه سودجویان و
قاچاقچیان مواد بنا به مسایل تجاری و فروش بیشتر روی
همان مواد قدیمی (مثل ماریجوآنا و حشیش) میگذارند.
این را هم که گفتید در بین نوجوانان شیوع پیدا کرده ،ما
نمیتوانیم آماری در این رابطه داشته باشیم .باید آموزش و
پرورش بررسی و تحقیق کند .ما تا به حال از این دست
گزارشهانداشتیماگرهمبوده،خیلیکماست.
شمادستگیریفردزیر ۱۸سالبرایموادمخدر
کهداشتهاید؟
معتاد؟
چهتوزیعکنندهوچهمصرفکننده.
یقیناً هست .چون یکی از ابزارهای قاچاقچیان استفاده از
افرادی است که سنشان ،سن قانونی نباشد .از این لحاظ که
این افراد زیر 18سال هم (در بحث فروش و جابهجایی و کمتر
شدنظنپلیس)بهقاچاقچیانکمکمیکنندوهمبهخاطر
خاطرسنکم،تخفیفمجازاتشاملحالشانمیشود.
 از تعداد این افراد زیر 18سال آماری دارید؟
نه.
 یکی از شایعاتی که بین مردم وجود دارد ،این
هستکهگفتهمیشودبعضیوقتهااخبارطرحهای

بازرسی نیروی انتظامی به بیرون درز پیدا میکند و
برخی مطلع شده و مواد را پنهان میکنند .شما وجود
چنینموردیراتاییدمیکنید؟
مانمیتوانیمجواباینسؤالراصددرصدبدهیم.میتوانم
منکرشومومیتوانممنکرنشوم.
یعنینهتاییدمیکنیدونهتکذیب؟
بله ،نه تایید میکنم و نه تکذیب .ولی واقعا اینطور هم
که مردم فکر میکنند نیست .کشفیات ما خودش گواه این
موضوع است .شاید یکی دو تا نیروی فاسد در مجموعه
وجود داشته باشد ولی این را نمیتوانیم به کل مجموعهی
خدمتگزاریکهدارندزحمتمیکشند،تعمیمبدهیم.بله،من
نهمیتوانمتکذیبکنمونهمیتوانمتاییدکنمولیمردمباید
به پلیس اطمینان کنند و اعتماد داشته باشند .اصال امتحان
کنند .کسی که م یداند همسایهاش موادفروش است ،تماس
بگیرد و بازخوردش را ببیند .بعضی وقتها به مردم میگویی؛
همسایهاتموادفروشاست،چرااطالعندادی؟میگویدبهمن
ربطی ندارد .من از این افراد خواهش میکنم با ما همکاری
کنند.توآنجاساکنیودودشبهچشمتوهممیرود.فردابچه
توهممیخواهددراینمحلهزندگیکند.احتمالآلودگیاش
نسبت به محلهای که سالم است خیلی بیشتر است .اگر شما
بیتوجه باشید ،دیگر چگونه میشود این معضل را ریشهکن
کرد؟ این یک بیماری است که باید با آن برخورد کرد .اگر یک
قاچاقچیدریکمحلهباشد،مثلیکبیماریعفونیسرایت
میکند و باقی را هم آلوده میکند.
رجاییپور :برخی اوقات موقع اجرای طرحهایمان ،مثال
متادونفروشهاییکهدرمحیاشهرهستند،احتمالداردامروز
با  ۴تا مورد برخورد کنیم اما فردا که میروی بقیه مغازهها
باخبر شدهاند .مواد مخدر هم همینطور است .یک منطقه را
که پاکسازی میکنیم تا چند وقت مناطق دیگر دست از کار
میکشن .د
ایراننژاد :اینها با هم ارتباط دارند .به هم خبر میدهند و
همینگاهیکاررامشکلمیکند.
 آخرین سؤال موضوع حضور معتادان در پارک
 17شهریوراست .بسیاری از نوجوانان برای استفاده
از سالن مطالعه خانه مطبوعات به آنجا میآیند و در
عین حال معتادان در همان حوالی مشغول استعمال
موادمخدر هستند .اگر جای سالن مطالعه ،مقر نیروی
انتظامیآنجابودبازهمبرخوردنمیشد؟

من اصال سوالتان را قبول ندارم.
 چرا؟
چون شما میگویید فردی دارد در مألعام و در پارک مواد
مصرفمیکندومانمیتوانیمبرخوردکنیم.چهکسیچنین
حرفی زده؟ اینکه شما معتادی را در خیابان ببینید ،با اینکه
معتادی در حال مصرف مواد باشد ،فرق میکند .االن قانون
میگوید معتاد مجرم نیست و باید درمان شود ولی آن کسی
که در مألعام مصرف میکند ،جرم مشهود انجام میدهد .ما
اگرببینیمحتمادستگیر میکنیم.اصالبرایهمین موضوع
به پارکها میرویم تا هیچکس جرأت نکند آنجا مواد مصرف
کند .ولی پارک ۱۷شهریور چند موضوع دارد:
اوال محل استراحت تعداد زیادی از مسافران است که از
اطرافمیآیند.دومادرآننزدیکیداروی ترک توزیعمیشود
و به همین دلیل معتادها آنجا جمع میشوند .طرف آن جا
می آید و مصرف میکند .سوما این پارک ،پارکی بوده که از
قدیم و ندیم مردم به آن اهمیت نم یدادند؛ یعنی به عنوان
یک محل مناسب روی آن حساب نمیکردند و اسمش بد در
رفته بود .اگر یک یا چند نفر به دور از چشم مأموران جرمی را
انجام میدهند ،نمیتوانیم به کل افراد تعمیم بدهیم .االن چه
بسا ما اینجا نشستیم و همسایه ما دارد نقشه قتل میکشد یا
جرمیرامرتکبمیشود.اینموردبااینکهببینیمامابیتوجه
باشیم،فرقمیکند.
 افرادی که در پارک  17شهریور دست به
استعمال موادمخدر میزنند ،کامال شناسایی شده و
ثابتهستند.بهطورمثال[]...
افرادی که میگویید ،جای دیگری ندارند .فردی که
میگویید ،جایی برای رفتن ندارد .چندین بار دستگیر شده،
تحویل داده شده و بعد از مدتی که دوباره آزادشده ،جایی نبوده
که برود و بنابراین دوباره برگشته و توی پارک که یک محیط
سالم و مفرح است ،زندگی میکند .از نظر آب و هوا که خوب
است ،آب هست ،هوا هست ،سایه هم هست. .
برایمصرفموادهم که عالی است!
(با شوخی و خنده) برای مصرف هم عالی است .خُ ب خانه
مطبوعات باید یک روزنامهای در اختیارش بگذارد که بخواند
و سرگرم شود!
 ما یکبار میخواستیم از صحنه استعمال مواد
اینافرادعکسبگیریماماسروصداکردند.دونوجوان
آمدند به ما اعتراض کردند که چرا مزاحم میشوید! ما
رفتیمونیمساعتبعدکهبرگشتیمدیدیمآندوجوان
نشستهاندکناراینهاواصطالحاچنددودگرفتند.
(با خنده) :پس خودتان عاملی بودید برای تشویق افراد
جهت استعمال مواد! از شوخی گذشته ما نظارت خودمان
و دستگیریها را داریم .اگر علنا مواد مصرف کنند و ببینیم
حتما دستگیر میشوند اما برای افرادی که شما مثال زدید،
بایدحتمامراکزیمثلبهزیستیدستبهکارشوندواینها
را تحت پوشش بگیرند تا به سمت اعتیاد برنگردند و جایی
برایماندنوزندگیداشتهباشند.

گزارش خبری

کاهش  12درصدی آمار ازدواج در استان
 پاسارگاد
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت :کار
تثبیت مالکیت  99درصد اراضی در حوزه منابع طبیعی
جنوب استان و  60درصد اراضی در حوزه منابع طبیعی
شمال استان کرمان انجام شده است.
یزاده»
به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،رضا طالب 
در نشست خبری به مناسبت هفته قضائیه اظهار کرد:
فعالیت اصحاب رسانه می تواند به ارتقاء سطح خدمات
ما به جامعه کمک کند و رسانه پل ارتباطی بین مردم
و مسووالن است.
طالبی زاده تصریح کرد :معتقدم هر جا ارتباط بین
ارباب رجوع و کارمند بیشتر است ،فسادانگیز است و هر
چهارتباطاتکمترشودوبتوانیمازطریقالکترونیکپاسخ
مردم را بدهیم ،جلوی فساد اداری گرفته می شود.
وی بیان کرد :در سال گذشته قریب به  395هزار
پاسخ استعالم از مراجع غیرقضائی و  55هزار استعالم از
مجموعه قضائی داشته ایم که به صورت الکترونیکی انجام
شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت :در
سه ماهه اول امسال  11هزار و  719استعالم الکترونیک
داشته ایم که با این اقدام حدود  36هزار تردد را در
مجموعه ادارات ثبت کاهش داده ایم.
طالبی زاده در ادامه اظهار کرد :اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان کرمان چهار سال متوالی در زمینه تثبیت
مالکیت اراضی دولتی رتبه برتر کشور را کسب کرده و
در سال گذشته قریب به  2میلیون هکتار تثبیت مالکیت
انجام دادهایم .وی تصریح کرد :کار تثبیت مالکیت 99
درصد اراضی در حوزه منابع طبیعی جنوب استان و 60
درصد اراضی در حوزه منابع طبیعی شمال استان کرمان
انجام شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت17 :
میلیون هکتار سطح اراضی منابع طبیعی استان کرمان
است که در سطح  13میلیون و  100هزار هکتار تثبیت
مالکیت صوت گرفته و یک سوم از تثبیت مالکیت اراضی
دولتی کل کشور در استان کرمان انجام شده است.
وی افزود :بیش از  45درصد از پروندههای ورودی به
دادگستری مربوط به زمین و مسکن است و زمانی که
اراضی دولتی و مردم سنددار شوند ،بسیاری از مشکالت
حقوقی کاهش یافته و با ثبت اراضی دولتی ،این اراضی
مصونیتپیدامیکنند.
یزاده با اشاره به آرشیو الکترونیک اسناد ثبتی
طالب 
اظهار کرد :تا پایان سال گذشته موجودی  17واحد ثبتی
استان شامل  23میلیون برگ از  30میلیون برگ سند،

اسکن شده که  76درصد از کل اوراق ثبتی را شامل
میشود .وی تصریح کرد :صدور اسناد مالکیت مردم با
رشد  23درصدی در سال  97مواجه بوده و  97هزار و
 555سند مالکیت رسمی در استان در سال گذشته صادر
شده است.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با اشاره به فعالیت
حوزه اجرای اسناد رسمی بیان کرد :در سال گذشته 8
هزار و  747پرونده در این حوزه تشکیل شده که رشد 62
درصدی را نشان می دهد و  3هزار و  712پرونده مختومه
شده است .وی افزود :فعالیت ادارات اجرای اسناد بیشتر
مربوط به مهریه است ،ضمن اینکه پرونده های مربوط به
مطالبات چک را نیز این ادارات انجام میدهند.
یزاده در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد:
طالب 
در سال  97نسبت به سال  96کاهش  12درصدی آمار
ازدواج و کاهش یک درصدی طالق را در استان کرمان
داشتهایم و در سه ماهه نخست امسال نسبت به سه ماهه
 97کاهش  4درصدی ازدواج و افزایش  5درصدی طالق
را شاهد بودهایم.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان گفت:
در سال  97میزان  192میلیارد تومان وصول معوقات
بانکی در استان کرمان صورت گرفته که نسبت به سال
 96رشد  83درصدی را نشان میدهد .وی با اشاره به
افزایش سالمت اداری و جلوگیری از فساد در سطح
ادارات ثبت اسناد استان کرمان عنوان کرد :عالوه ثبت اثر
انگشت سردفتران در معامالت ،در حال حاضر دفاتر ازدواج
و طالق الکترونیکی شده و همه این موارد به شفافیت
خدماترسانی به مردم کمک کرده است.
یزاده درباره اسناد اراضی روستایی و شهرهای
طالب 
جدید بیان کرد :برخالف عملکرد در ثبت اراضی دولتی،
توفیق چندانی در اسناد روستایی نداشتهایم و یکی از
دالیل عدم توفیق این است که بنیاد مسکن پای کار
نیست که این نهاد کمبود نیرو را اعالم میکند و از سوی
دیگر بخشی از انرژی این نهاد در ساخت و سازهای بعد
از زلزله صرف شد .وی تصریح کرد :تشخیص مالکیت در
روستاها با بنیاد مسکن است و باید پرونده تشکیل داده و
نقشه طرح هادی را ارائه کنند و با ارائه مدارک مردم به ما،
روال کار طی شود .وی افزود :در  ۶شهرستان استان اداره
ثبت اسناد و امالک نداریم و مشکل نیرو است که نیاز به
افراد متخصص است و برای راهاندازی هر اداره ثبت نیاز
یزاده با اشاره به اینکه سال گذشته
به  ۹نفر داریم.طالب 
 ۱۳نفر از همکاران ما بازنشسته شدند و امسال  ۳۷نفر
بازنشسته میشوند ،بیان کرد ۱۴۸:پست بالتصدی داریم
و ما نمیتوانیم نیرو استخدام کنیم.

شرکت آب و فاضالب سیرجان
آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحلهای) شماره  98/4/3/2م
شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد اجرای عملیات لولهگذاری و بازسازی
شــبکه توزیــع آب شــهر ســیرجان و حومــه را بــا بــرآورد 14/888/241/666
(چهــارده میلیــارد و هشــتصد و هشــتاد و هشــت میلیــون و دویســت و چهــل
و یــک هــزار و ششــصد و شــصت و شــش) ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی
از طریــق برگــزاری مناقصــه (ارزیابــی -مناقصــه) و بــر اســاس فهرســت بهــای
شــبکه توزیــع ســال  98بــه پیمانــکار واجــد شــرایط کــه صورتهــای مالــی آنهــا
حسابرســی شــدهاند ،واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری
کــه دارای مــدارک گواهــی صالحیــت انجــام کار در رشــته آب یــا تاسیســات
ـورخ
ـنبه مـ
میباشــند ،دعــوت میشــود حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز دوشـ
 98/04/10مبلــغ ( 400/000چهارصــد هــزار) ریــال بــه عنــوان هزینــه خریــد
اســناد مناقصــه در وجــه شــرکت آبفــای ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میدان
آزادی بــه شــماره حســاب  3295495520واریــز و ضمــن ارایــه رســید واریــزی
بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت ،اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.
مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه( 745/000/000 :هفتصــد و چهــل و
پنــج میلیــون) ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی (منحصــرا مطابــق فــرم
پیوســت مصوبــه هیئــت وزیــران بــه شــماره /123402ت 50659-ه -مــورخ
 )1394/09/22یــا واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب  3295495520در وجــه
شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
 آخریــن مهلــت تســلیم پاکتهــای الــف ،ب ،ج بــه دبیرخانــه شــرکت :پایــانوقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ 1398/04/20
 افتتاح پاکتهای الف و ب :ساعت  10روز شنبه مورخ 1398/04/22 افتتاح پاکتهای ج :بعد از ارزیابی آدرس :سیرجان -خیابان قدس -شرکت آب و فاضالب سیرجان -ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

شـرکت نیـک رایــان پــارسیــان

جهت تکمیل کادر فروش ،حسابداری و فنی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید.
عنوان شغلی

کارشناس فروش

شرایط احراز

 خالق و با انگیزه
 آشنا به اصول و فنون مذاکره
 دارای سابقه کار فروش IT
مسلط به نرم افزارهای آفیس و نرم افزارهای کاربردی 
 آشنایی با روالهای اداری

کارشناس

حسابداری

کارشناس فنی و
پشتیبانی

 دارای سابقه کار در حوزه حسابداری و مالی
 آشنایی به حسابداری شرکتهای خدماتی
 مسلط به نرمافزار حسابداری
 ثبت و بایگانی روزانه کلیه اسناد حسابداری
 مسلط به حقوق و دستمزد
 آشنا به سیستم حضور و غیاب
 مسلط به نرم افزارهای آفیس
مسلط به قوانین تامیناجتماعی ،قوانین وزارت کار ،بیمه و مالیات
 آشنایی با شبکه و توانایی کار با تجهیزات میکروتیک و
سیسکو

رشته تحصیلی
مهندسی کامپیوتر ،مهندسی
فناوری اطالعات و
علوم کامپیوتر

کارشناس حسابداری

مهندسی کامپیوتر ،مهندسی
فناوری اطالعات

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی صرفا
به آدرس ایمیل  jobs@nikranet.comارسال نمایند.
شرکت نیک رایان پارسیان سهامدار و عاملیت فروش  FCPارتباطات ثابت پارسیان ،اپراتور
ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت

